Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Vlad - Teodor Florea
București (România)
Sexul Masculin | Data naşterii | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/02/2018–Prezent

Ofițer
Sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

11/02/2016–31/01/2018

Consilier juridic
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, București (România)
Formularea de puncte de vedere juridice relative la diverse aspecte specifice activităților desfășurate
de către instituție potrivit competențelor legale.
Găsirea unor soluții legale în domeniul dreptului asigurărilor sociale pentru chestiuni care vizează
situația juridică a beneficiarilor drepturilor de pensii militare de stat.

01/10/2010–10/02/2016

Referent de specialitate juridică
Cabinet Individual de Avocat „Florea Bujorel”, București (România)
Formularea de opinii juridice în vederea susținerii cauzelor susținute în cadrul instanțelor judecătorești
interne și internaționale și a altor instituții naționale (în cauze de natură penală, civilă si contenciosadministrativă).
Tehnoredactarea cererilor având caracter juridic,adică toate acte procedurale în litigii de natură civilă,
penală și contencios-administrativă.
Depunerea de cereri și acțiuni în cadrul instanțelor judecătorești și a altor organe administrativjurisdicționale precum O.N.R.C. sau O.S.I.M.

15/10/2013–01/09/2015

Consilier juridic
S.C. Socet S.A., București (România)
Activități de asistență juridică și acordarea de opinii juridice legate de diverse spețe de drept civil, drept
penal și drept administrativ.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
16/10/2014–31/05/2017

Studii doctorale - Drept
Școala doctorală a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” - Domeniul drept, București (România)
Studiile doctorale au fost orientate către conceperea, construirea și finalizarea tezei de doctorat, având
titlul: „Punerea în aplicare a regulilor de concurență în Uniunea Europeană".
În plus, am desfășurat activități specifice cadrelor didactice, susținând seminarii la discipline precum:
Dreptul Uniunii Europene, Drept Internațional Public, Protecția juridică a drepturilor omului, Drept
administrativ.
Studiile doctorale s-au finalizat prin susținerea publică a tezei de doctorat în data de 31 mai 2017.

01/10/2015–15/06/2016

Modul psihopedagogic - nivelul I și II (curs postuniversitar)
Facultatea de psihologie și științele educației, Universitatea București, București (România)

14/3/18
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01/10/2013–13/07/2014

Studii de masterat - Dreptul Uniunii Europene
Facultatea de Drept, Universitatea București, București (România)
Lucrarea de disertație are titlul: „Abuzul de poziție dominantă", fiind un demers orientat către
consolidarea cercetării în domeniul dreptului concurențial al Uniunii Europene.

28/10/2013–10/11/2013

Curs de formare pentru profesia de mediator
Pro Training Mediation Intens, București (România)
www.trainingpro.ro

01/10/2009–05/07/2013

Studii de licență
Facultatea de Drept, Universitatea București, București (România)
Lucrarea de licență, realizata sub îndrumarea prof. univ. dr. A. Fuerea (dreptul Uniunii Europene), are
titlul "Interzicerea înțelegerilor", incadrându-se in cercetarea din domeniul dreptului concurențial al
Uniunii Europene.

15/09/2005–15/06/2009

Ciclul liceal
Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, București (România)
Fata de programa clasica a acestui ciclu, am desfășurat diferite activitati precum public speaking,
debate sau alte concursuri desfasurate in afara ariei cuuriculare, cum ar fi:
- Curs de instruire organizat in cursul proiectului "Assesment on Corruption and Ethic practices in High
Schools" organizat de Transparency International - Romania;
- Concurs de "Public Speaking" organizat de EDAR, Concurs de Debate organizat de Primaria
Sectorului 2 si Asociatia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna"
- participare in cadrul unui concurs de graffiti organizat de Primaria Sectorului 2.

15/09/1997–15/06/2005

Ciclul primar și gimnazial
Școala Generală nr. 97, București (România)
Competențe suplimentare:
- limba engleză (ciclul gimnazial a fost derulat în cadrul clasei speciale de intensiv engleză a instituției);
- educație fizică (participări la numeroase competiții ale echipei de baschet a școlii, în calitate de
jucător);
- diverse activități culturale (scenete, piese de teatru, participare la corul școlii).

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C1

C1

C2

A2

B1

Cambridge Advanced Exam

franceză

B1

B2

A2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe dobândite la locul de
muncă

14/3/18

Spirit de echipă, și în acest sens atentie sporita in ceea ce privește calitatile fiecarui coleg si folosirea
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acestora pentru un randament cat mai ridicat.
Prin prisma experiențelor anterioare și actuale am dobândit un bun simț al responsabilității.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

14/3/18

B
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